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Klubbmøte 26.09.2018 hos Cathwell i Langesund   
 
 
Cathwell holder til i Kongshavn i Langesund. 
 
Presidenten ønsket velkommen og takket Cathwells representant Henriette Adine Tørjesen 
for innbydelsen. 
 

 
 
Henriette har bare vært ansatt i firmaet ca 1 år. Hun har bakgrunn i kultur og ledelse og har 
tidligere jobbet innen idrett og dans. Det ble derfor en stor overgang å jobbe i et totalt 
teknisk orientert miljø. Her har hun ansvar for salg og kommunikasjon. 
 
Cathwell ble stiftet i 2003, som en slags videreføring av «Jotun Protective Coating, etter at 
Jotun ikke lenger prioriterte denne type aktivitet og solgte seg ut. Amundsen, Granåsen og 
Hafnor startet firmaet og driver det fortsatt. Firmaet flyttet til nåværende lokaler i 2013, og 
totalrenoverte dem til lyse og trivelige kontorer for 15 ansatte. De er i ferd med å ansette 
ytterligere 3 personer. 
 
Forretningskonseptet er å forhindre korrosjon og groing på skip, kaier, rørledninger, off- 
shore installasjoner etc., med hovedfokus på skip. 
 
Tradisjonelt har skipsskrog blitt beskyttet med anoder av sink (tidligere) eller aluminium. 
(Denne teknikken ble startet allerede i 1824 av Sir Humphry David.) Dette ga økt motstand i 
sjøen og er nå avleggs på lasteskip. Nå brukes en teknikk kalt ICCP hvor man setter spenning 
mellom en anode og referansecelle. Dermed kan man måle hvor godt malingen (som 
egentlig er den viktigste beskyttelsen) fungerer. Dette er et system som fungerer i 5 år før 
skipet må i dokk. 
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Internt i skipenes kjølesystemer brukes kobberstaver som settes under spenning og dermed 
avgir kobberioner. Det er disse som skaper beskyttelsen. Her bruker man også fortsatt 
aluminiumanoder som supplement, da vannfriksjon ikke er noe tema. 
 
Cathwell er markedsledende i Norge, med en stor norsk konkurrent. De opererer ellers rundt 
i hele verden og har agenter i flere land. 
 
Det er ingen produksjon i Langesund, men mye av utstyret monteres sammen her. 
Produksjonen foregår i Norge (Rjukan), Danmark og andre land.  
 
Cathwell er opptatt av å levere hele prosjekter med design, installasjon og service.  
Servicepersonell har en omfattende reisevirksomhet rundt i verden. Det var en imponerende 
aktivitet for kun 15 personer. 
 
Henriette har nå fokus på å modernisere hjemmesiden, gjøre selskapet mer digitalisert og 
bedre kjennskapen til hva man driver med.  
 
Det var interessant å bli presentert for en så avansert og internasjonalt orientert bedrift i lille 
Langesund. Henriette fikk stor applaus for en god fremstilling og for en imponerende 
kunnskap om firmaet og dets aktiviteter, tatt i betraktning den korte fartstiden. 
 
Rolf takket på vegne av Langesund Rotary med den faste vingaven. 
 
 
Steinar 
 
 


